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(igy véd.

Társadalmi életünk szervezetlen- az állami hatalom konszolidáló képes- magasabb hivatásu intézetek vagy tel- sülnénk, társulnánk egymás épülésére,
ségébe vetett feltétlen hitet már régen jesen ismeretlenek, vagy lm a fel-fel- nemes szórakoztatására, egymás művesége.
ledöntötték a tények; különösen a mos-

Mindezekkel szemben a magyar faj
társadalmi tevékenysége úgyszólván
semmi értékkel sem bir. Különösen
vármegyénkben teljes nyugalom honol.
Pedig a vármegyék evidens érdekei
éppen csak társadalmi uton valósithatók
meg, eltekintve attól, hogy általános
jellegű mozgalmak sikerét is csak a
helyi szervezetek utján lehet megvalósítani.
Nálunk a hivatalos foglalkozással
teljesen ki van merítve a közügyeknek
a kultusza. Az egyéni továbbképzésnek,
a társadalmi érintkezésnek további
módja csak a szórakozásnak erkölcsileg
éppen nem kifogásolható alakjai. A testi
és lelki önképzés, a művészeti és tudományos érzés fejlesztésére nincs
egyetlen szervünk. Megelégszünk azzal,
amit az iskolák ránk erőszakoltak. A
kávéházi és korcsmai intézmény virágoznak. A kaszinók, olvasókörök s más

lnbbanó szalmuláng életre is kelti, csak- lésére, mi magunk fajának az ápoláhamar örökös apáthiába merülnek, illető- sára. Sok nyomornak végét vethetnénk,
leg kártyázó helyiségekké sülyednek. sok félreértést eloszlathatnánk, sok
A törvényhatóság volua hivatva a könnyet felszáríthatnánk ezen az uton.
A magasabb helyeken ülőkre hárul
vármegyei közélet irányítására; a közigazgatás keretében mindazoknak az ez a feladat. Vezetés, mozgatás nélkül
eszméknek a megvalósítására, amelye- nincs élet, hanem csak a renyheség
ket a társadalom érlel meg. Ennél töb- üli torát a szegénység felett.
Dr.
bet azonban a vármegyei önkormányzattól nem lehet várni. Szervezeténél,
merevségénél fogva ez a közjogi tes- A nemzetiségi elszigeteltség okai.
A multakban a kényuralom játéklapdái
tillet sem képes a vármegye közéletévoltak a nemzetiségek s a törvénytiprás áldásben előforduló szükségleteket felfedezni, talan korszakában is azok yalának. E biin osztrák
azok megoldásának legalkalimisubh mód- fóböl származott s a szövetkezési eszmét nem
jai fölött tanácskozni.
lehet kiirtani valahányszor jogtiprásról van szó.
Az osztráknak erszényében van a szive ;
E mellett azonban igen sok társavelünk szemben csak matériálismus oldaláról
dulini kérdés nem is vehető be az ön- mutogatja magát, a méltányosság száműzött
kormányzat tevékenységei közé.
gondolat
A nemzetiségi politikának a nemzeti eszA művelődési, közgazdasági, jótéme
irányára
való terelése mindaddig a legkonysági, humanitási kérdések javanagyobb eró megfeszítéssel is lehetetlen, mig
része csakis szorosan társadalmi uton feléjók biztatólag integet az osztrák kéz s mig
valósithatók meg.
bajainkban a nemzetiségi bilincs képződés elA székely-akció teljes sikere is a ső tétel az ellenség részéről. A magyar törtársadalom közönyén törik meg. Az u. ténelem meghamisíthatatlan szava világosan
n. székely társaság már megalakulásá- hirdeti: a nemzeti katnstrophák az öntiui seban megszűnt. Szóval kimeríthetetlen beken kívül a nemzetiségeknek köszönhetők.
Hogy a jövő történelmében feketelapok
az a sok feladat, a mely a társadalomra ne kerüljenek, erós nemzeti állam megteremhárulna, kivált nálunk, a hol még ős- tésére kell törekeduünk. Leghathatósabb eszkorát éli a kultura, a gazdasági élet; köz erre nézve az erós tömörülés minden téren
a hol csak hírből ismerik a jótékony- nem pedig a divatos kicsinylés a nemzeti eszsági egyesületeket s a közerkölcsök és me valósításához törekvő munkáinkban. Erőtói
közegészségügy társadalmi előmozdítá- duzzadó nemzeti politikának kell beférkőzzék
a nép oktatás különböző fázisaiba.
sáról szó sem lehet.
A nemzetiségi vidékek iskolái szomorú
Ideje avolna végre levetni u közönyt. képet tüntetnek fel arról, liogy az uralkodó
Mi magunk látnók hasznát, ha hiva- nép nyelve és történelme mily száműzetésben
talos kötelességeink elvégzése után netn szenved. Ily körülmények között a legfensédobnók sarokba a komoly foglalkozás gesebb idea, mely utainkon vezet, gátat talál
mindig egy oly tömegben, mely a szellemi kieszközeit, hanem néha-néha lemondva képzés megkívánt magaslatán lebeg a nemzeti
a semmi erkölcsi tartalommal nem biró motivnmok hiányával s lelkesedéssel csatlakoszórakozásainkról, összejönnénk, egye- zik a magyar ellenes áramlat küzdői közé.

Ennyi volt az egyezségünk és a szerelmi
vallomásunk. Soha sem hallottam tóle, hogy
szeret. Nem kellett ezt mondanunk, nem kelTttHulffalom
. . .
lett egymás elótt bizonykodnánk szerelmünkről. éreztük azt szivünkben, hogy egymást
Tanulgatom a szerelmet,
mennyire szeretjük.
A tanítóm : a te lelked,
Visszaérkezésem után naponta leveleztem
Tudom már az a-, b-, c-jét,
vele. Kieztem, hogy mindig vele kell foglalA huszonnégy betüoskéjét.
koznom, mert üres teljesen az élet nélküle.
Piros arcod tele irom,
Talán egy hónap sem telt el azóta, hogy
E' lesz az én papirosom;
láttam Ameliet, amikor egy napon táviratot
A szerelem betűjével.
kaptam tőle.
Édes csókok melegével.
„Már útban vagyok. Jövök. Várjon.
Amelie."
S ha egy mondai less belőle,
Mindez olyan természetesnek jött előtTanitócskám ne félj tőle,
tem, minthogy az éjjelt nappal követi. Ugy-e,
Azt irom csak ugy is rája:
senki sem ütközik meg ezen ? Ki tudna bá„Te vagy a világ rózsája
mulni azon, ha az ember fatalista lesz ?
Balog
Pista.
— Nézz csak ide I Én elmentem Bretagneba, hogy Ameliet megtaláljam; ó eljött
•melle.
ntánain Magyarországba, hogy a sorsát neIrta: Dr. Sándor Uaaló,
hogy valamiképp elkerülje. Egy évvel elóbb
nem is tudtunk egymásról s ime egy éven
(Folytatás.)
— Vigyen magával Kálmán I — sóhaj- belül egymás Borsosai lettünk, ismeretlen tájakon találva egymásra.
totta balkan.
A fővárosban a Duna partján laktunk, a
Nem feleltem neki, csak átöleltem karommal a derekát és magamhoz szorítottam. Gellérthegy alján. Amelie itt újra látta a vizet
és a meredek sziklás partokat.
— Elvisz?
Minden szabad időnket a Dunán és a
— Ma még nem, de maga után jövök
Gellérthegy sziklái között töltöttük. Enyhe
nemsokára.
Minden nap várom
felelte a leány volt ez a tél és a tavasz csodálatos korán
köszöntött be.
s a mellemre tapadt az arca.

Alom volt az életünk, a legszebb álom, akartam minden durvaságtól, vissza kellett
hagynom a fővárosban.
ami emberre borulhat.
Gondold csak el, hogy a csíki szűkös
Kis háztartásunk a lelkünk derűjének a
tükre -volt. Soha egy kelletleu szó, egy ko- viszonyok között, hol találhattam volna megmor hangulat árnyát nem vettük egymáson felelő lakást. En elháltam sokszor egy félszerben is, amikor már fenn a hegyek között volészre.
Ha az irodában nem voltam, én csak az tunk, de Ameliet nem akartam ilyen szűkös
viszonyok között látni.
Amelie társaságában szórakoztam.
Akkor dolgoztunk a székely vasutak részHiszen jobban szerettem őt, mint az
letes tervein. Annál a vállalatnál voltam mér- életemet.
nök, amelyik ezt a vasutat építette.
De ez mind nem lett volna leküzhetetlen
A Csíkszereda-Gyimes közötti vonalrész akadály, hiszen Amelie hozzá volt már szokva
kivitelét bízták reám. A tavasz beálltával ter- a viszontagságokhoz, edzve volt az élethez,
mészetes, hogy állandóan a helyszínén kellett könnyű szerrel megbarátkozott volna az uj
tartózkodnom. A vasútépítést itt én vezettem. helyzettel is.
A legfőbb, amiért nem vittem magamAmeliet nem vihettem magammal. Ugy-e,
belátod te is. hogy nem vihettem magammal ? mal, nz volt, hogy nem akartam kitenni ót a
Ezzel a gondolattal gyötröm magam azóta, férfiak lealázó viselkedésének.
Nem a féltékenység érzete volt ez, haszünet nélkül, éjjel és nappal egyaránt, hogy
vájjon milyen másként történt volna minden, nem a gyöngédségé.
ha akkor Ameliet magammal viszem ós nem
Jól tudod, hogy egy ilyen nagy vállalat,
hagyom magára a fővárosban.
mennyi sok embert foglalkoztat, akik a munka
De nem vihettem magammal. Ezt én jól tartama alatt többé-kevésbé egymásra vannak
tudom. Ma is ugy érzem ezt, mint akkor, utalva, együtt étkeznek, együtt laknak s ha
amikor utolszor láttuk élve egymást.
akad szabad idejük, egymás társaságában
Te jól ismered a vidéki viszonyokat. töltik el.
Azonkívül ott vannak az állami ellenőrző
És nzt is tudod, hogy engemet Csíkban széltében-hosszában sokan ismertek. Mehettem én mérnökök, akikkel szintén összeismerkedik az
Csíkba egy olycn nővel, aki még nem volt a ember és jó viszonyba kerül velük.
feleségem ? Ugy-e nem ?
Ha Amelie is velem jött volna, lehetetlen
Ha Ameliet nem akartam a leglehetet- lett volna egyszer s másszor, habár véletlenül
lenebb helyzetekbe sodorni, ha ót kímélni is, az érintkezést kikerülni.

E lap hasábjain többször szóvá
tettük társadalmi életünk nagy szervezetlenségét, mozdulatlan voltát. Ezt a
tényt nem kell bővebben bizonyítgatni.
A kik csak részben is tájékozottak más
vármegyék társadalmi életével, tudják,
hogy milyen kiváló eredményeket lehet
elérni a társadalmi szervezetek utján.
A magyar társadalomnak igen szép
jellemvonása, hogy valahányszor a hatalom lenyűgözte a közjogi taktorok
tevékenységét; szétkergették az országgyűlést ; nem respektálták a várraegyék
autonomikus jogait, mindannyiszor teljes egyetértésben szögezte fegyvereit
az önkény ellen. Amit hareokkal, a jog
és minden intézményekben törvényileg
biztosított fegyverrel megtörni nem lehetett, azt kivívta a társadalom a maga
apró, de hatásaiban annál nagyobb jelentőségű eszközeivel.
De az agilis társadalmi szervezet
jelentősége nemcsak politikai, hanem kulturális, humanitárius, gazdasági és sociális szempon'ból is evidens. Példákat
lehet felhozni különösen a nemzetiségek kOréből; a melyek olyan társadalmi életerős szervezetekkel rendelkeznek, a melyekből igen-igen sókat
tanulhatna a magyar társadalom.
A nemzetiségek faji öntudatát tisztán a társadalmi szervezetek fejlesztik
és pedig a magyar állami kormányhatalom befolyása ellenére is. Ebból
látnivaló egyúttal az is, hogy a közigazgatási hatóság hatalmi fegyvereinek
hatása elenyészően csekély a nemzetiségiek szervezeti ellenállásával szemben. Amiből viszont következik, liogy
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tani politikai viszonyok között, a mikor
a kormány nemzetiség-simogató módszerével megteremtette az elég tekintélyes számot tevó nemzetiségi ellenzéket
az országgyűlésen.
A szászok társadalmi szervezetei a
legfejlettebbek. Qazdasági célú szervezeteik fundamentomai faji fennmaradásuknak, kiváló képességeiknek. Nemcsak a gazdasági, hanem az összes társadalmi kérdések ezek működésén megy
keresztül.
A románok társadalmi szervezete
pénzintézetekben valósul meg elsősorban, ámbár közművelődési egyleteik is
elég tekintélyes tevékenységet fejtenek ki.

Agutu

.

C S Í K I

Világos példákkal lebet mind ezeket táról érdemleges dolgot fel sem lehetett volna
illusztrálni. Brassóban, a zöldek e metropolisá- jegyezni bizonyos véletlen közrejátszása nélkül.
ban, hol már a magyar faj is dicséretre méltó Ilyen véletlen körülméuy volt Polónyi igazmódon küzd a nemzetiségi elemekkel, a ma- ságügyminiszteroek egy korábbi nyilatkozata
gyar nyelv háttérbe van szorítva, helyette heti egy lapelkobzás dolgában. Ez a nyilatkozat
két órában a VlII-ik osztályban bUszkén tanít- okozta azt, hogy az igazságügyi tárca költségják a zsidót A segesvári iskolában a magyar vetésénél nagyobb vita indult meg.
A többi tárca költségvetéseinél a nemtörténelmet hasztalan kutatjuk az értesítőkben.
E bélyegző nem törődömség mellett, mely zetiségek provokáltak hosszabb vitákat. A
nemzeti kulturánk iránt a nemzetiségek részé- nemzetiségek igen agressiv fellépést tanúsíről nyilvánul, nem várhatunk annál a hálánál tottak a tárcák tárgyalásánál. Hangjuk, moegyebet, mely királyaink tultömölt kiváltságai doruk kihívó volt és sok hazug sérelmet sírnyomában akkór fakadt, mikor nemzeti katast- tak el a törvényhozás színe előtt. Ezek az
urak igen csúnya taktikát követnek parlarophaink bekövetkeztek.
Megszívlelendők volnának ez esetek azok menti felszólalásaikkal. Beszélnek a magyar
részéről, kik az iskolák ellenőrzésével meg országgyűlés képviselőházában, de beszédük
vannak bízva. Mindazon tényezők ellen, melyek nem a magyar törvényhozásnak szól, hanem
az elszigeteltség hathatós eszközei, erélyesen parlamenten kívül álló tényezőknek. Ezek az
kell küzdeni, mert jól meg kell jegyezni: az urak kifelé beszélnek. A mugyar képviselőházból agitálnak. Okoskodásuk körülbelül az,
osztráknak zsebében a szive!
U). Botár Béla hogy hangjukat innen jobban meghallják azok
a körök, amelyeket félrevezetni akarnak, mint
bárhonnan másutt.
És jól számítanak. A nemzetiségi urak
A miniszter arak körül.
hangja akár a kutyaugatás, nem hangzanék a
Az elmúlt héten befejezte az országgyűlés menyországba, ha a képviselőházon kívül
az 190G. évi költségvetési tárgyalásokat. Gyors üvöltene, mig a magyar képviselőház tekintélye
egymásutánban Bzavazták meg a képviselők súlyt ád az ó gyalázatos indítékú beszédeikaz egyes miniszteri tárcák ez esztendei nek is.
szükségleteit. Az egy és fél hetes rövid vita
A mostani kormányunk kötelessége leend
azt bizonyítja, hogy a tárcák költségvetésének üdvös rendszabályokkal és intézkedésekkel a
megszavazása fokozottabb mértékben volt nemzetiségi képviselők gálád áskálódásainak
ezúttal bizalmi kérdés, mint eddig minden gátat vetni.
más alkalommal. A mostani költségvetési
E héten tehát végzeit n képviselőház
vitától sokat nem lehetett várni. Hiszen
költségvetéssel és igy most már bizoa kormány előre hirdette, hogy az egyes nyos. hogy a kormánynak nem lesz szüksége
tárcák körébe eső tételek realitása, vagy az indemnitás meghosszabbítására. A parlairreálitása, az azokban lefektetett politikai és menti szünet nem fog a politikában semmi
államháztartási programm miatti erkölcsi fele- nevezetességet felvetni, azonban ősszel nagylősség nem őt illeti. Az a mult kormány mun- harcokra van kilátás. Akkor már a kormánykájából, hogy ne mondjuk inventáriumából zati politika iránti bizalomnyilvánitásról is
maradt rá oly örökségképpen, amelyet esz- lesz szó, ma még csak az a kérdés dóit el,
komptálni kell.
hogy a parlament bizalommal viseltetik-e a
A kormány által előre hirdetett ez a miniszter urak iránt. Hát hogyne viseltetnék
mentő körülmény egyet biztosított a Wekerle bizalommal ?
kormánynak: Senki sem bántotta óket a költségvetésben mutatkozó Bovány gazdasági, kulSzépvizi dolgok.
turális és belkonnányzati programmért A L
Cbikszépvizról vettük az alábbi Borokat.
Ház minden fennakadás nélkül megszavaztn a Lényegét:
hogy Csikszépviz községet fejmilliókat, amelyeket nem is ez a kormány, leszteni kell. mi is őszintén kívánjuk, különhanem a sötét emlékű alkotmánytipró kor- ben a cikk minden részével nem értünk egyet.
mányzat kért az országtól.
.
És különös dolog e megszavazás révén
Szépvizi dolgaimat szeredai dolgokkal
abból a bizalomból, amely a mostani kormány- kell kezdenem.
nak jutott, a körülmények fluctuációja követEgy családban volt egy nyomorék, vézna
keztében tagadhatatlanul háramlik valami a kis gyermek. Annak n gyermeknek testvéreimult kormányra is. Mert hiszen a mult kor- vel Bzt-mben minden szabnd volt. Elszedhette
mány költségvetési tételeit irta alá ez a par- ruhadarabjaikat, a melyekről azt hitte, hogy
lament, amely pedig pereátot kiáltott az el- nyomorék teBtrészeire jól állnak, vagy azokat
múlt, szomorú korszak minden emlékére. Hát kiegészítik; megehette ételeiket, a melyekről
az 1906-ik évi költségvetés is ilyen emlék s azt hitte, hogy béna, vézna inai megerősödmégis tudomásul kell venni, jó lélekkel be nek azoktól; elszedhette játékaikat, könyveikell iktatni az eleven valóságok közé. Igy te- ket, mindent, a mik elfeledtették vele, hogy
remti a politika néha a legtorzabb helyze- a többi ép s ő nyomorék.
'
teket.
Ilyen Szereda is.
Az elmúlt héten lefolyt költségvetési viSzépvizen ennekelóttc szolgabiróság, még
Kétségbeejtet már csak annak a gondolata is, hogy bárki is ugy bánt volna Amelievel, mint egy olyan nővel, aki nem neje az
embernek.
Mit tudják az emberek, hogy mi volt
nekem Amelie ? Azt nem érzi senkisem. És
teljesen érzéketlenül, fenhéjázásból, nyegleségből vagy tüntetésből valaki megsértette
volna Ameliet s akkor a legkellemetlenebb
helyzetbe kerültünk volna mind a ketten.
Az volt a baj, hogy mindezt Amelie nem
tudta megérteni, felfogni.
Amikor legelőször szóbaboztam előtte
hogy hosszabb időre egyedtll magára hagyom,
egyszerűen lehetetlennek tartotta.
Nem akart nélkülem egy pillauatig is a
fővárosban maradni. Fogadkozott, hogy minden
testi és lelki szenvedést eltttr, csak engedjem
magammal jönni.
Ezt meg én tartottam lehetetlennek.
A helyszínére való kiszállást pedig nem
mellőzhettem. Ha az állásomat meg akartam
tartani, mennem kellett.
Az volt tehát a tervem, hogy Amelie
maradjon a fővárosban addig, a mig a tusnádi
fürdőn a saison megkezdődik. Akkor lehozom
ót Tusnádra, ahol feltűnés nélkül lakhatunk
egymás közelében.
Meséltem neki Tusnádról, kiszíneztem
hely ssépségét, de nem tudtam felvidítani.
Bánatosan mosolygott, könnyek gyűltek
szemeibe, arca oda tapadt ai enyimhez és
néma zokogása megremegtette egész testét.

— Ne hagy itt Kálmáu, mert uem birom
ki — sóhajtotta.
Bátorítottam és újból elól kezdtem felsorolni az okokat, miért nem vihetem magammal. Nem tudtam semmiképpen meggyózni.
Hogy visszamenjen n szülőihez ez időre, azt
meg én nem akartam. Talán ó sem ment volna.
Hogy pedig hirtelen nőül vettem volna,
ehez nem voltam elég határozott.
Amíg az enyém volt, egy pillanatig sem
jutott eszembe, hogy valaha elveszíthetem
Azonkívül azért is vontam el Ameliet az emberek ismeretsége elól, hogyha egykor nőmmé
teszem, senki se vethesse a szemére, hogy a
házasságunk előtt nem sokat adott a házasságra.
Ez a Bokféle tekintet ölte meg és pusztitá el a boldogságomat
Atyámról még nem íb szóltam. Ó nem
tudott Bemmit Amelieról. Amíg nem ismerté,
talán elitélte és megvetette volna, azért Tusnádon akartam valamelyes módon megismertetni atyámat a leánnyal. Atyámék Tusnádon
szoktak nyaralni. Ha az atyám megszerette
volna Ameliet, bevezette volna a családunkba
s akkor a házasságom minden feltűnés nélkül
megtörténhetett volna.
Mindezt én szépen elrendeztem a képzeletemben.
Semmi sem valósult meg' belőle.
Ameliet egy jóravaló, gondos özvegyasszonynál hagytam és végre nagynehezen
elutaztam.
r(Folyt. köv.)
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azelőtt Járásbíróság s hajdan tán katonaság
ÍB volt. Ma? Egyik sincs, mert Szereda megkívánta B odaadták szegénynek.
Igy megkívánta az állami népiskolát ÍB.
Azt is megkapta. Polgári és földműves
iskolát is kapott. Most főgimnáziumra is
gusztusa jött Somlyó azt is neki adja. Madéfalva is a vasúti gócpontot. De nem erről akarok beszélni. Szépviztől elvették a járás- és
szolgabiróságot. Most híre jár, hogy ujakat
állítanak fel. Isteni, emberi, földrajzi és történelmi, meg kulturai igazság szerint ez Szépvizt illeti meg. Azt hisszük, hogy jó testvér
volt Szépviz, a mikor nyomorék testvérének
ezeket odaadta. Egyébtől eltekintve ezért is
megérdemli azt a jutalmat, hogy szolgabiróságot, járásbíróságot kapjon.
*

Az állam Torontálmegyében a sváboknak
és szerbeknek száznál több állami iskolát
állított. Csíkban alig van tíz. Igaz, hogyCsikmegye erós katholikus érzésű néppel bir a
nem könynyen adja iskoláját De a svábok is
kikötötték, hogy csak katholikus tanítót nevezzen ki az állam s a kereszt benn legyen a
tantermekben. Ugy ÍB van. Itt is ugy lenne.
A vallástalan tanítót maguk a szülök bojkottálnák. Ma már közfellogás kezd lenni, hogy
művelt ember és becsületes ember vallástalan
nem lehet.
Szépviz is, nem bírva tovább az iskolafenntartás terhét s nem felelhetvén meg kötelességeinek (hiszen 4 tanítóra 800 tanköteles
esik), képviselőtestületi határozattal 20000
koronát, telket, esetleg fát és közmunkát ajánlott fel az államnak, hogy iskoláját átvegye.
Hazatias és kulturális kötelessége minden
illetékes tényezőnek, hogy nz ország ezen határszéli intelligens nagy községének, mint az
oláh terjeszkedés gátjának, kéréBét a kedvező
és gyors elintézés felé segítse.
Bizton hisszük, hogy ugy is lesz.
.
Egyéb kárai, sérelmei mellett még a
vasút is elkerülte Szépvizt, a vasútépítésnél
is előnyös fekvését egész természetellenesen
kikerülték s demoralizálni törekvésében még
sem lehetett. Az öttornyos községben egymásután épülnek a díszes-köz- és magánépületek.
Most is az Örmény-Társulat építtet egy
olyan Kaszinót, a milyen faluhelyen nincs s
városban ia ritkán.
Nincs is sehol, faluhelyen, annyi intelligens ember, mint Szépvizen. Nem csinálna a
a megyében roBBz politikát, a ki végre Szépviz érdekeit felkarolná, már csak azért sem,
inert magának ennek a községnek 22 törvényhatósági tagja van, amely bármely vármegyei kérdés eldöntésénél kikerülhetetlen
tényező és döntő szám.
S az a község, a mely a folytonos mellőzés es károsítás dacára is városi allűröket
kezd felvenni, hova fejlődhetnék támogatással.
Probandum est.
B. B.

- Halálozás. Millig Paula, MUlIg
Mátyás és Nagy Paula leánya, folyó évi julius
bó 24-én, éjjeli 12 órakor, életének 27-ik
évében elhunyt.
— Kinevezések a törvónysiéknóL Az
igazságügyi m. kir. miniszter Veress Árpád
helybeli kir. törvényszéki aljegyzőt jegyzővé és Márton Sándort a csikszentmártoni
kir. járásbíróság díjtalan joggyakornokát a
helybeli törvényszékhez díjas gyakornokká
nevezte ki. Gratulálunk.
— Ünnep anyergestetőn. A csikszent-

mártoni függetlenségi és 48-as párt 190G.
augusztus hó 5-én délelőtt fél 11 órakor a
nyergestetői emlékoszlopnál kegyeleteB ünnepélyt tart A Bzentmise után az ünnep a következő Borrendben folyik le: 1. Himnusz.
Énekli a közönség. 2. Onnepi megnyitó beszéd.
Tartja Cseh Vilmos, a csikszentmártoni függetlenségi és 48-as párt elnöke. 3. Szaval Puskás
Lajos csikszentgyörgyi jegyző. 4. Kuruc dalokat játszik'a zenekar. 5. Onnepi beBzéd. Tartja
dr. Nagy György országgyűlési képviselő.
6. Alkalmi óda. Irta dr. Nagy György orsz.
képviselő, szavalja Gyarmaty Károly. 7. Ének.
8. Záró beszéd. Tartja Incze Lajos, mint a
rendező-bizottság elnöke. 9. Szózat énekli a
közönség.

— Az Iparos Ifjúsági Önképzőkör
folyó évi augusztus hó 5-én (vasárnapi tartja
félévi közgyűlését, melyen egyúttal tisztújítás
is lesz. A tagokat ezúton is meghivja az
elnökség.
— Tanítók

mezőgazdasági

tan-

folyama. A csíkszeredai m. kir. fdldm. is
kólában a néptanítók részére rendezett négyhetes mezőpazdasági tanfolyam záróvizsgálalai
julius hó 28-án CBÍkcsatÓBzegi Péterffy József
vallás- és közoktatásügyi miniszteri biztos jelenlétében tartattak meg a legszebb eredménynyel. A tanfolyamon 20 néptanító vett
részt, akik egyenként 100 korona államsegélyben réBzeBÜltek. A tanítás anyagát a mezőgazdasági növény-termelés, állattenyésztés,
kertéBzet és méhtenyésztés képezte.
— Mennek

a

katonák.

Még nincs

lombhullató ősz, még izzó napsugár tűz a
földre B mégis szokatlan októberi hangok ütik
meg füleinket uton-utfélen. Az 1904. évi sorozás állománya most vonul be, felcaerólni az
aranyszabadságnt az ugynezezett komisz élettel.
Keserves dallamot hord szét a nyári szellő,
többek között azt is dalolják:
Majd parancsol Ferencz József a c9ászár,
Kínok execiroz, kinek a&lntiros,
A baka, a honvéd, a hnszár.

Vajha eijönnne az idő, hogy a népköltészet e mesterkéletlen szavaiba a magyar
királyt vinné be a független Magyarország
megteremtésével a népies öntudat Be másképpen execirozna akkor a baka, a bonvéd s
a huszár.
— Felhívás. Megyei alispán ur idei
4287—1906. számú leiratával utasította a váKÜLÖNFÉLÉK.
rosi tanácsot, hogy a város területén lakó
családok nemes- és cimerleveleit, — egy az
— Személyi hir. Kállay Ubul főispá- országos levéltár részéről az egész országban
nunk üdülés végett családjával, miután a vár- levő nemes családokról szerkesztendő munkámegyénél a sürgősebb természetű ügyeket el- nál leendő felhasználáshoz, — eredetiben vagy
intézte, Borszékül rdőre utazott s onnan csak a másolatban terjeBSze fel. Ezen rendeletből kiközigazgatási bizottság augusztus havi ülésére folyólag felkérem a város területén lakó azon
éB a törvényhatósági bizottság augusztusi gyű- családokat, a kik ilyen nemes levelek és címerek birtokában vannak, hogy azokat a városi
lésére tér visBza.
— Kinevezések. Csikvármegye fő- tanácsnak elismerveny mellett rövid idei hasziBpánja Csikvármegye törvényhatóságánál a na- nálatra eredetiben vagy másolatban adják át,
pokban töltötte be a már régen megüresedett esetleg nyújtsanak alkalmat arra, hogy a váállásokat- Közigazgadási gyakornokok lettek: rosi tanács azt lemásolhassa. Csíkszereda,
Sípos Lázár, Szász Qyula éa Domokos Sándor. 1906. évi julius hó 19-én. A polgármester h.
Kiadó: Balázs Dénes. Csíkszereda város rendőr- Árpa Lajos v. fjző.
kapitányává pedig Kovács János neveztetett
— Olaaa opera-énekesek mult hó
ki, ki már ez áüásban huzamos ideig szolgált 28-án igen tartalmas műsorral liangvereenyt
B az utóbbi időkben helyettesítve volt A ki- tartottak. A jelen volt szép számú közönség
nevezésekhez gratulálunk.
az előadásban igazi műélvezetet talált; s a
— Válasatasl m o i g a l o m a vár- kiváló sikerrel előadott múdarabok után tetmegyénél. A vármegye alispánjának nyug- széséuek hatalmas tapsokban adott kifejezést.
díjba vonulásával megindult a mozgalom a A mint értesülUuk az énekesek folyó hó 1-én
megüresedendő állások betöltése, illetve el- a közönség köréből vett kívánatra megismétnyerése tárgyában. Az eddigi kombinatiók a lik ezt a hangversenyt, melyre ezúton is felkövetkezők: Alispán-jelöltek: Fejér Sándor és hívjuk a közönség figyelmét.
Bocskor Béla tiszti főügyész, Fejér Sándor
— A madéfalvi veszedelem története
megválasztása esetén a megüresedendő állá- csinos füzetekben lapunk kiadóhivatalában megjesokra a következők pályáznak : Főjegyzőnek: lent éa azok nagyobb része a községekbe acétSzántó József 1-só aljegyző, I-ső aljegyzőnek: klildetett, a hol mindenki által 70 filL áron megLázár Miklós, Il-od aljegyzőnek : ifj Botár szerezhető. Kapbatá lapnak kiadóhivatalában ia: A
Béla, Wellman Géza és Oaál Endre, Ill-ad nemes célra való hivatkozás mellett figyelmébe
aljegyzőnek: Szász Qyula.
ajánljuk olvaaóinknak.
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— Tréfából dorongolsz. A mai tani. Az idén is ép úgy, mint a megelőző évek- jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi
secessiós korban, még ilyen is elófordnl s bár ben az ünnepélyt Isteni tisztelet előzi meg.
jelentéseiket sz árverés megkezdéBeig alulirt
egy kissé humoros jellege van, mégis rossz
kiküldődnél Írásban beadni, vagy pedig szóval
—
Leválfóladáa
a
vasatlállomáso
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben
lehet annak, a ki az ily címerekre rászolgál.
kon.
A
kereskedelemügyi
miniszter
intézkedett,
csak a vételár fölöslegére fognak utaltatni.
Két helybeli iparos a Noé levéből alaposan
Kelt Csíkszeredán, 1906. évi julius hó
bekostólgatott s tréfából a végén birokra ke- hogy mindama vasúti állomáson, ahol helyben, 20. napján.
rültek. Kgyik a melankholia főképviselője, a vagy közel érhető szomszéd ágban postahivatal
Keresztes Gyula,
másik rettenetesen sangvinikus. A melaukho- (postai ügynökség) nincs és a levélforgalom
kir. blr. végrehajtó.
likus egy ideig tűrte a Bangviniku* okvetet- számottevő: az állomási elöljárók közönséges
és
ajánlott
leveleket
vehessenek
föl
és
közvetlenkedését, mig végre a következmény szomorú
mivoltában ugy állott elő, hogy a sangvinikuB letlenUl a mozgó (kalauz) postákhoz továbbit- 166-906. vhtó.
egy dorong Utlegtól, melyet a melancholikos hassanak.
Árverési hirdetmény.
— Aa ErdélyTÓszi Gazdasági Kiáll!
feje babjára mért, elesett, Bzomorn tanulsátás
valóban
nagyszabású
lesz,
ami
úgy
a
beAlulírott
bírósági végrehajtó az 1881.
gául annak, hogy még tréfából sem jó az
LX. törvénycikk 102. §-a értelmében ezenember fejét tttni,mert dacára a közmondás- jelentések eddigi nsgy számából, mint a ki- évi
állítási rendező-bizottságnak a kiállítók érde- nel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir.
nak: megsántul.
1905. Sp. I. 529/4. szárau végkeinek teljes biztosítására irányuló buzgó és járásbíróságnak
zése következtében Dr. Gyürgypál Domokos
— Aa állami tisztviselők biztosi czélszerü tevékenységéből következtethető. Az ügyvéd által képviselt Antal György hucsi
tókal. A kormány a jövő év folyamán meg- Erdélyi Gadasági Egylet a maga részéről is csikgyimes középloki lakos javára Deáky
kezdi a szolgálati készpénzbiztosjtékokat be- minden anyagi és erkölcsi erejével a kiállítás Péter és neje gyimesbükk hidegség pataki
lakosok ellen 42 K 30 f. s jár. erejéig 1906.
szüntető és azok visszafizetését elrendelő 1904. Bikerét munkálja és egyebek közt azon elvnek évi
április hó 3-án loganatositott kielégítési
évi VII. tc. fokozatos végrehatását, melynek következetesen megvalósítására is törekszik, végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 1216
értelmében az állami tisztviselők legkésőbb hogy az idei kolozsvári kiállítás, mely szep- kor. 40 fillérre becsült következő ingóságok,
1909. január l-ig megkapják az államnál le- tember 5-9 éig lesz, nemcsak mint a gyárosnak, u. m.: szobabeli bútorok, gazdasági felszerekötött készpénzbiztositékaikat Az emiitett földbirtokosoknak és gazdáknak találkozási lések, különböző bolti árucikkek stb. stb, nyiltörvényjavaslat a visszafizetés módozatainak helye, kölcsönös érintkezésre és okulásra szol- vános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a CBikazeredai kir. jámegállapítását a pénzügyminiszterre bizza, amit gáljon, hanem a kereslet és kínálat tere és igy rásbíróság
1906. évi V. 318/2. sz. végzése
Wekerle Sándor pénzügyminiszter annak idején valóban nagyjelentőségű gazdasági esemény folytán 42 kor. 30 fill. tőkekövetelés és ed(|ig
végleges döntés céljából a minisztertanács elé egyen. E helyütt megjegyezzük, hogy a gép-, összesen 59 kor. 51 fillérben bíróilag már
fog vinni. A pénzügyi kormány annál is inkább eszköz- és anyngkiállitás keretén belül ezidén megállapított költségek erejéig a végrehajtást
sietni fog a biztositrkok visszafizetésével, mert először 15 szakma szerint külön-külön arany- szenvedettek lakásán csikgyiroesbUkk hidegpatakába leendő megtartására 1606. évi
ez az intézmény meglehetős nagy terhet ró ezüst éa bronzérmek, valamint díszoklevelek ség
augusztus hó 14-ik napjának d. u. 2 órája
az államra. A közel 300 millió pénzkészlet a vannak rendszeresítve.
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szánkincstárnak részint Bemmit, vagy legfeljebb 3
— A nagykáaaoni ifjúság líimi. juliu dékozik ezennel oly megjegyzéssel hivatnak
Bzázalékot kamatoz, a kincstár ellenben 4 szá- 8-án este tartotta meg I >r. Szigetby József és meg, nogy az érintett ingóságok az 1881 évi
LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készzalékot fizet az illetőnek.
András Lajos urak védnöksége alatt műsorral egybe- pénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szük— A városi tisztviselők flzetésrenkötött zártkörű táncestélyét. A miisorbúi kiemelen- ség esetén becsáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
dezése. A belügyi kormány a létesítendő bel dők Karatsay Matildka és Hoilú Lajos dialógja,
ü^yi reformokkal kapcsolatban gondoskodás kik a „Zsurok vége" rimli darabot valúdi művészi mások is le- és felülfoglaltntták és azokra kiéraékkel és kifogástalanul játszották, tíiiál Mariska elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az
tárgyává tette a városi és vármegyei tisztvi1881. évi LX. t,-c. 120. §. értelmében ezek
selők flzetésreniezéBi kérdésének az állam és (iaál Karola ének-duettjének kellemes összlinng- javára ia elrendeltetik.
zása és a melodia szép csengése elragadó volt.
részéről való kedvező megoldását és támogaKelt Csíkszeredán, 1906. évi július hé
tását is, mintán a kormány meggyőződése, Szép sikerrel szavalta özv. Dombi .Fúzsel'né ur- 21. napján.
aszony „lY>kuyné"-t, ki a fájdalmas anya képét
Molnár Sándor,
hogy intelligens és megbízható tisztvisetói karkir. bír. végrehajtó.
tól csakis kedvező anyagi viszonyok mellett külsejével is. de még inkább átérzett szavalatával
várhat eredményes munkálkodást. A kormány a hallgatóság elé állította, (iaál Mariska az „Akáca városok állami dotációjának keretében a virágok* rimil költeményt zenekíséret mellett a
Pályázati hirdetmény.
tisztviselők fizetésrendezése céljából ott, a hol művészet és kellem minden fajátúl áthatva szavalta.
A műsor legsikerültebb pontja a (iaál Karola
A csíkszeredai ni. kir. Íöldmivesszükségesnek mutatkozik, indokolt éB méltánylást érdemlő esetekbea a hozzájárulási összeg monologja volt, ki „Az első szerelmes levél" cinül iskola igazgatósága 15 állami ösaztöndijaa
darab remek és Ízléses előadásával a közönség
helyre pályázatot hirdet, mely folyó évi
arányában megfelelő összeget bocsát a törvényhatósági költségvetések rendelkezésére rendkívüli nagy tetszését kiérdemelte. Közben a október hó 1-én töltendő be, ezennel páNemrég több városi törvényhatóság jóváhagyás fenti tagok egyes dalok karban valú éneklésével lyázatot hirdet.
Pályázati feltételek: 1. Teljen jártascéljából felterjesztette gróf Andrássy Gyula élénkítették a klilöuben is változatos és remekül
belügyminiszterhez a városi tisztviselők fizetés- sikerült műsort. Igazán - gratulálnnk a nemes ifjú- ság az irás, olvasás és számolásban. 2.
rendezése tárgyában hozott közgyűlési határo- ságnak s Száva Márton és Bodú Lajos rendezők- Betöltött 17 éves életkor. 3. Ép, erős,
zatokat A belügyminiszter — mint illetékes nek. kik a kászoni közönségnek ily szép dolgot egészséges szervezet.
Folyamodvány következőleg szerooldalról értesülünk — azzal az indokolással produkáltak. A táncmulatság pedig, mely a legváküldte vissza az illető törvényhatóságok erre logatottabb közönségből állott, szintén igen júl lendó fel: 1. Keresztlevél. 2. Iskolai bivonatkozó jegyzőkönyveit, hogy a kormány sikerült és reggelig tartott. — A mulatságon felül zonyítvány. 3. Főszolgabíró vagy polgár
addig nem járulhat hozzá a fizetésemelés tízettek : Dr. Szigetby József 11) kor.. András Lajos mester által láttamozott szegénységi bizoállami segélyezéséhez, mig a törvényhatóságok 5 kor., Magyar Enlőipar Részvénytársaság 5 kor. nyítvány. 4. Illetőségi bizonyítvány. 5.
uj szervezeti szabályrendeletbe be nem illesz- lőtisztflendő Yeies István 2 kor., Izsák Lukács ~ Orvosi bizonyítvány. 6. erkölcsi bizotik és ezáltal nem állandósítják a tisztviselők kor.. Péter B. Zsígmondné I kor. 20 üli.. Angner nyítvány s lia az illető sorliadi szolgálamegállapított javadalmazási mértékét. A belügy- N\, Unka Antal, Főtisztelendő Boér Artliur, Bőhin tának eleget tett a katonai igazolvány ÍB.
Az állami ösztöndíj mellett felvett
miniszter a városi tisztviselők fizetésrendezése Oszkár, Kovács József, Málnásí Kristóf 1—1 kor.'
tárgyában a mai napon a következő nagyfon- Főtisztelendő Bartha Ferenc, Benkő Dénes, Bocskor tanulók szülői, gyámjai, ha a tanuló a
fiéla. ilj. Fogornsi Gyula, Mészáros Sándor. IVteiíöldmives iskolát önként elhagyja, a reá
tosságú rendeletet intézte az illető törvényJános, Szaniszló Kálmán, Vargha Tóth Béla 81)—Hl)
fordított költségeket, egyévi 300 koronáhatóságokhoz :
fillér, Ambrus Szilveszter, Burtlia János, Szemle
„Habár teljesen helyeslem a városok kö- János, Thieszer János 60- Hl) fillér, Mái-kos Viktor val számitva az államnak megtéríteni
zönségének azon törekvéseit, hogy tisztviselőik 40 Kllér, Illyés András 211 HU. A lelilltízetöknek kötelesek.
A folyamodványok f. évi aUgUSZés egyéb alkalmazottak javadalmazásinak hálás köszönetet mondunk.
tUS h ó 10-ig a Nagyui. Földmivelésemelése utján, nagy áldozatok árán is megUgyi Minister Úrhoz cimezve a csíkszeredai
felelő képzettségű és anyagi gondoktól menÍöldmives iskola igazgatóságához nyújtantesített tisztikart óhajtanak biztosítani és en- Sz. 271-1906.
dók be.
nek segélyével a városi közigazgatásnak BZÍÁrverési
hirdetmény.
Csíkszereda, 1906 julius hó.
lárd alapot kívánnak vetni, mégis ezen szaAlulirt kikUldött blr. végrehajtó ezennel
bályrendeleteket bemutatott alakjukban elvi
M. kir. íöldmives tsk. igasg.
szempOnlból sem hagyhatom jóvá. Ugyanis közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvény
széknek
1906.
évi
2222.
polg.
sz.
végzése
első sorban nem helyeslem azt, hogy a tiszt- folytán Dr. Erőss Vilmos ügyvéd által képviPályázati hirdetmény.
viselők és alkalmazottak fizetésrendezési illet- selt Liszovszka Adél madéfalvi végrehajtató
ményeinek meghatározása a városi szervezési részére Tomka Alajos és neje végrehajtást
A csíkszeredai m. kir föidmivcs isk.
szabályrendeletekből kiszakitottan, külön sza- szenvedő ellen 300 korona követelés s jár.
bályreneelet utján eszközöltessék. A tisztvise- erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán igazgatósága a vezetése alatt álló intézet
lefoglalt és 797 korona 20 fillérre 30 növendékének élelmezése és mosásának
lők és egyéb alkalmazottak létszámn és java- alperestől
becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. járásdalmazása a szervezeti szabályrendeletnek oly bíróság 1906. évi V. 289. sz. végzésével a ellátására 3 esetleg több évi időtartamra
elválaszthatatlan alkatelemét képezi, hogy az további eljárás elrendeltetvén, annak az alap- pályázatot hirdet.
A pályázók felhvutnak bogy zárt,
csak ennek keretében, ezzel szoros vonatko- és felülfoglaltatók követelése erejéig is, a
mennyiben azok kielégítési jogot nyertek volna, írásbeli ajánlataikat az intézet igazgatózásban nyerhet helyes megállapítást.
végrehajtást szenvedők lakásukon, Madéfalváu, aagáioz f. évi augusztus 10-ének
Arra való tekintettel, hogy a városok leendő megtartásául határidőül 1806. évi déli 12 Órájáig annál is inkább nyújtszervezési szabályrendeleteinek ujonnan-meg- auguaatua bó 7. napjának délutáni 3 sák be, mert a később érkezők figyelembe
alakitására vonatkozó munkálatok úgyis folya- órája határidőül kitüzetik, amikor a bíróilag nem vétetnek.
matban vannak, a városi tisztviselők fizetés- lefoglalt ingók és pedig: házi bútorok 9tb.
A beadott ajánlatok közötti választás
a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett,
rendézésének kérdését csakis az újonnan al- szükség
esetén becsáron alul is el fognak jogát az igazgatóság magának tartja fen.
kotandó szervezési szabályrendelet keretében adatni.
A szerződés feltételei az intézet igaztartom eszkőzölhetőnek.*
Felhívatnak mindazok, kik az elárvere- gatóságánál bármikor betekinthetők.
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató
Csíkszereda, 1906. julius hó.
— Patád-Ünnepély. A kászoni fürdő- követelését megelőző kielégítéshez jogot tarvendégek a szokásos Petőfi üonepélyt ez év- tanak. a mennyiben részükre a foglalás koráb
M. kir. fóldmivea isk. igasg.
ban
eszközöltetett
volna
és
ez
a
végrehajtási
ben jnlins bó 29-én, vasárnap .ogják megtat-

31. n f o .
Sz. 588—906. m. j.

Faeladási hirdetmény.
Csikvármegye magáojavainak talajdonát képező GyergyóBékás köxség közigazgatási határában fekvő „Borvizpatak*
nevű erdőrészben mintegy 63.0 k. holdnyi vágásterület körülbelül 8064 köbméter luc- és jegenyefenyő fatömeggel,
de a fatömeg utólagos bemérés utján való
megállapítása alapján — kihasználásra —

f. évi augusztus hó 30-án reggel
8 Órakor Csíkszeredában a magánjavak
igazgatósága irodájában tartandó zárt irisbeli ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet Ígérőnek el
fog adatni.
Kikiálltási ár a 36 cm. mellmagaasági
átmérőnél vastagabb törzsek fatömegére
köbméterenkint 4 00 korona.
A zárt írásbeli ajánlatok 1 koronás
bélyeggel és 2700 kor. bánatpénzzel látandók el.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Az árverési és szerződési leltételek
Csikvármegye magánjavai igazgatósiga
irodá|ában Csíkszeredában és a GyergyóTölgyesi m. kir. jirási erdőgondnokság
irodájában a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Csikvármegye magánjavainak igazgatósága.
Csíkszereda, 1906. julius 23.

Dr. Csiky József,
igazgató.

1—2

Árverési hirdetmény.
A caikbánkfalvi közbirtokosság nevében alólirottak ezennel közhírré teszik,
hogy a közbirtokosság tulajdonát képező
„Lajtorjás" nevű erdőrészben a Csikvármegyei közigazgatási erdészeti bizottságnak
1108—906. számú engedélye alapján
&0.0 k holdon 6456.75 m'-re becsült
gömbölyű lucfenyő haszonfa 15740 kor
lizenötezerhétszáznegyven korona kikiáltási árban 1 9 0 6 . é v i AUgUSZtUS h ó
26-én d. e. 9 órakor a Bánkfalva
községházánál megtartandó nyilvános árverésen szó és zárt írásbeli ajánlatok mellett a legtöbbet ígérőnek el fog adatni.
A kikiáltási ár 10%-a bánatpénzképen az árverést vezető bizottsághoz
leteendő.
Az 1 koronás bélyeggel ellátott írásbeli zárt ajánlatok szintén 10*/, bánatpénzzel vagy megfelelő óvadékkél es értékpapírral látandók el és abban kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és
szerződési feltételeket ismeri s azoknak
magát aláveti.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el,
valamint az erdőség fatömege becsértéken
alnl eladatni nem fog.
Az árverési feltételek és a becslésre
vonatkozó közelebbi adatok a közbirtokossági elnöknél megtekinthetők.
Osikbánkfalván, 1906. julius 27.

Bálint Ferenc,
bírt. jegyző.

=

Bottár János,
1—3

birt. elnök.

a Mező iipüaiÉ: =

wMxlW
a róm. kath. templom közelében fekvő
belső házzal együtt, a piactéren belső a
rajta levő épületekkel együtt, Erzsébet-ut
jobb oldalán háromszögletű belső, a Molnárok csűre melletti belső és a vele szemben íekvő kisebb belső. — értekezhetni
lehet a tulajdonosnál Zsögöd-lürdőn a
9. száma szobiban.

Egészen uj

ZONGORA
rövid, keresztülhuzós, vaarámás,

t-a

olcsó áron
Bővebbet a kiadóhivatalban.

C S Í K I

Augusztus 1.
Sz. 1106—1906. kjzíi.

Árlejtési hirdetmény.
Alólirott községi elöljáróság a köz
ségi képviselőtestületnek 1906. év julius
hó 19-én 10—906. kgy. szám alatt kelt
határozata alaptán a csikazentmihályi községi elemi népiskolának 20448 kor. 03
fill. költséggel való felépítésére árlejtést
hirdet. Az árlejtést f. évi a U g U S Z t U S

hó 4-én d. u. 3 órakor

Csíkszent-

vagy óvadékképes értékpapírokkal felsze
relt és a képviselőtestülethez címzett pá
lyázati kérvényüket az árverés napjának
déli 12 óráig a szépvizi körjegyzőhöz annál is inkább adják be, mivel a később
érkezettek figyelembe nem vétetnek.
A szóbeli árlejtés teljeseu ki van
zárva. Az ("pilési terv és költségvetés
ugy az árlejtési feltételek, mint az építési
szerződési tervezet a szépvizi körjegyzői
irodában a hivatalos órák alatt bármikor
megtekinthetők.
Csikszentmiliály, 1906. julius 20-án.

mihály községházánál a községi képviselőtestület által lesz megtartva, felhívatnak
az ezen építésre pályázó, hogy a kikiál- Só/fllrl Józm-J.
tási ár lO'/o-ának megfelelő bánatpénzzel
knrji f/i/:i'i

A oaikaientmiklóal P l é b á n i a Hivataltól.

Szám 159—906.

Árlejtési

Sándor
---

.Gzont I-ó-szló. forrás'
• V Égvényes,földes, vasas, szénsavas gyógy viz.

Mérték adó orvosi vélemények szerint a , S z e n t L á s z l ó f o r r á s "
vize szerencsés összetételénél, nevezetesen szénsavas égvényes és földes sókban való gazdagságánál fogva kiváló jó listása a légzö, emésztő és liugyelvá.
laszti ntak és szervek, mindennemű lintu'os iiAntalmai ellen.
Vas és jédtartalma miatt kiváló előnnyel lins/nállmló hármiléle ernl-tii
vérszegénység ellen és alkoti, valamint IVIIüilési gyengeségeknél.
Gazdag azénsavtartalroa eg)részt a szilárd alkotó oldhatóságot, aviz
tartósságát, összetételének állandóságát, másrészt ható auyagainak a szei vezet által való feldolgoztatását biztosítja.
Tisztán, borral vagy gyümölcslével a „ S z e n t L á s z l ó f o r r á s " vize
kellemes üditő ital, amelynek élvezete bármikor, de kóros csiráktól való mentessége lolytán, különösen járványos időbeli felelte ajanlato*.

Kapható a „Szent László forrás'- vize kezelöségénél:

- =

Oda

ZESZGTAR
üzeme megkezdődött és az igsn tisztelt szeszvásárló közönség

T

rendelkezésére állván, nagybecsű rendeléseit készséggel esiközlfim.
Melyek után vagyok a n. é. közönség kész szolgája

= ZIMMERMANN ADOLF. =

8 - 2 0

Szíveskedjék a védjegyre, ólnmzárra és
tartalomjelzésre ügyelni.

KALMÁR VILMOS,
Budapest, VI.. Teréz-körut 3.
a Thomasphospliatfabriken fi. in. l>. II ,
Berlin, vezérképviselője a magyar korona
— —
országainak területén.

ilassa-féle ugorkatej,
Diana, Margit-erem,
Bréxai-féle a i s b o n t m z
szappan
KOLHI TIZ
Kapható :

FEKETE VILMOS
illatsserrak tárában

CSÍKSZEREDÁBAN.
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a lepi és leplcsoM) foszTorsavas litrim
minden kalászos, kapás és takarmánynövény (lóhere, lucerna etc.) részére,
valamint szőlő, gyduiölcsfa, kerti vetemény és ugar trágyázására is.

CSIKZSÖGÖDI

MENETREND.

Üten^íMarlte
~

KIÖICSOXL

szeszfogyasztó közönsége becses tudomására van szerencsém
hozni, hogy a legnagyobb szakavatossággal berendezett

U. p. Kásionujfalu; vasúti állomás: Cs<ktusnád és Kézdivásárhely.

r

Kóródn Mihály,
Kovács
Mihály,
cglkszcutalklótfl plebáaoe.
siépvlil lat. eMrt. plabiBoa.
•2 -a
Deák Elek,
goodnok.

CSIK-SZEREDA VÁROS ÉS VIDÉKE

Csutak Albert és Búzás Jakabnál Kászonjakabfalva.

védjegyű.

kozók bánatpénzgyanánt letenni kötelesek
Szabályszerűen kiállított és bánatpénzzel
ellátott írásbeli zárt ajánlatokat aug. 5-én
déli 12 óráig a csikszentmiklósi plébániára
kell beküldeni, a hol az építési terv és
költségvetés, valamint az árlejtési és szerződési (eltételek is megtekinthetők.
Csikszentmiklós, 1906. julias 20-án.

kőházakra, szántóföldekre és rétek (legenián 1906. évi augusztus hó 5 én lőre). — Közvetít egy elsőrangú banktól
vasárnap délután 3 órakor fog legolcsóbb kamatláb mellett Hlant irt.
Már fennálló kölcsönt konvertálok
megtartatni.
és olcsóbb kamatra átveBzeui.
Előirányzott költségek :
I. Csikszentmiklósi templomnál 5486
Szilkség esetben kérem egyszerű lekor. 80 fill. II. Szépvizi templomnál 5251 vélben fordulni:
kor. 67 fill. ö-iazesen 10738 kor. 37 fill.
Dresznand Viktor,
azaz tizezerliétszázliai-mincnyolc korona 37
17. sx.
fill., melynek lO'/o-át vállalkozni szándé- Xagysxehcn, Disznódi-ntea

Tsrtate tg liter riiben a oraágos m kir. kémiai intései és regTkisérlell állomás eleorée sterilii.
Kéusavns káliumból
Htl-.iN.-t grammot
Clilor káliumból
OIIJM
Clilor uatriumból
l'lllU
Kctled szénsavas nátriumból
Jl 760
Kettcd szénsavas mészből
I c:.-il7
Kcttríl szénsavas vasélccsböl
lll>-l(h.
Timrölilbűl
<hhh;I;
Kovnsavbül
OII71IO
.lódból
livoniokat.
Szilárd alkotó részek összepr
4 l'lV'i gramm
S/ahad szénsav tartalma
1-7S.-U
l'lli
fajsúlya t;i' C-nál

Csillag w ^ v

hirdetmény.

Alulírottak a csikszentmiklősi és szépvízi róm. kath. egyházak közös tanácsának 1906. évi julius 6-án hozott határozata és erdélyi ptlspök ur őnagyméltóságának 3385—1906. szám alatt kelt engedélye alapján a csikszentmiklósi és a
szépvizi templomok kijavítási és helyreállítási munkálatainak eszközlésére szóbeli
és írásbeli zárt ajánlatok elfogadása melAndrás, lett nyilvános árlejtést hirdetünk.
Az árlejtés a csikszentmiklósi plébá-
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Thomas salak liszt

31. szám

L A P O K

S.-sztgyörgy-Gyimes-Palanca

.

KltBn6 ninOaégil és l e g t u g a s a b b

azllárdiiágn P o r t l a n d - C e m e u t e l a j á n l oleaó á r o n

a

Brassói Portland-Gement-Gyár Brassóba
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében.
Nyomatott 9zvnboda József könyvnyomdájában, Csíkszeredában, laoti.
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